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Częstochowa, 16 maja 2022 r.

Jubileusz 75-lecia działalności Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa
Geograficznego
W tym roku Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego obchodzi 75 lecie działalności. Dla uczczenia Jubileuszu podjęliśmy szereg działań propagujących naszą
działalność w zakresie popularyzacji wiedzy geograficznej i krajoznawstwa. Były to głównie
spotkania w terenie skierowane do członków i sympatyków naszego Oddziału. Od marca do
kwietnia odbyły się 3 spacery pn „Panorama Częstochowy z wybranych wzniesień”, w których
łącznie wzięło udział ponad 70 osób. Na spotkaniu w dniu 9 marca w formie multimedialnej
przedstawiono zebranym rys historyczny dotyczący działalności naszego Oddziału oraz
poinformowano o dalszych planowanych przedsięwzięciach w ramach obchodów Jubileuszu.
7 czerwca br. odbędzie się wycieczka krajoznawcza do Arboretum w Wojsławicach i Henrykowa
na Dolnym Śląsku.
Centralne uroczystości związane z obchodami naszego Jubileuszu planujemy zorganizować
w dniu 10 września 2022 r w Olsztynie koło Częstochowy. Wybór Olsztyna nie jest
przypadkowy. Tu często przeprowadzamy nasze wycieczki i spotkania terenowe oraz
współpracujemy z władzami samorządowymi w zakresie promocji miasta i okolic. Pragniemy
więc aby jubileuszowe spotkanie było okazją do dalszej popularyzacji wiedzy geograficznej oraz
historycznej dotyczącej Olsztyna i jego okolic.
Do udziału w uroczystości zapraszamy prof. dr hab Antoniego Jackowskiego – wybitnego
geografa, profesora honorowego UJ i Honorowego Przewodniczącego PTG, którego biografia
mocno związana jest z Olsztynem. Wraz z rodziną spędził tu lata II wojny światowej, Jego matka światowej sławy śpiewaczka - przez cały okres okupacji pracowała w olsztyńskim urzędzie
gminnym. W programie spotkania planujemy aby nasz honorowy gość podzielił się z zebranymi
swoimi wspomnieniami z okresu dzieciństwa spędzonego w Olsztynie.
Pragnę poinformować, że otrzymaliśmy już zgodę na Patronat Honorowy naszego
Jubileuszu od Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn Pana Tomasza Kucharskiego oraz
jesteśmy w trakcie uzgodnień dotyczących szczegółów organizacyjnych - w tym programu
spotkania. Z tej racji pozwalam sobie zwrócić się do Pana/Pani z gorącą prośbą o wsparcie
naszych działań organizacyjnych poprzez rozpropagowanie informacji o naszym Jubileuszu
oraz przyjęcie zaproszenia do udziału w uroczystościach w dniu 10 września br. w Olsztynie
co z pewnością podniesie rangę tego wydarzenia.

Ze względów organizacyjnych wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail czestochowa@ptgeo.org.pl w
nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia br.
Szczegóły dotyczące programu przekażę w późniejszym terminie.
Z poważaniem
Przewodnicząca OCzPTG
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